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Reprezentacyjny i przestronny Dworzec 
Główny został wybudowany w latach 1894–1900, 
w stylu tzw. gdańskiego renesansu. Jest zlep-
kiem eklektycznych form renesansu i baroku. 
Układ dworca odpowiadał najnowszym ówcze-
śnie osiągnięciom i wymogom. Znajdowały się 
tu również pomieszczenia przeznaczone do 
użytku rodziny cesarskiej; w tym dla rezydują-
cego we Wrzeszczu następcy tronu Fryderyka 
Wilhelma. W 1945 roku został podpalony, 
a po II wojnie światowej odrestaurowany. Na 
początku lat 90. przeszedł generalny remont 
i niewłaściwą modernizację. W 2014 roku roz-
poczęto przygotowania do kolejnej przebu-
dowy budynku dworca przez PKP SA, która 

miała być skoordynowana z projektem rewi-
talizacji stacji. Remont rozpoczęto w połowie 
września 2019 roku, a planowane zakończe-
nie prac u schyłku 2021 roku, niestety prze-
sunięto na koniec 2022 roku.

W toku prac usunięte zostały złe zmiany 
dokonane w latach 90., odtworzone strome, 
dwuspadowe dachy nad dawnymi poczekal-
niami i odnowiona elewacja. W holu głównym 
przywrócony zostanie historyczny wygląd, 
kolorystyka i oświetlenie – w tym malowidła 
i herby na ścianach, boazerie, sufity i posadzki.

Jedną z najważniejszych i najbardziej 
widocznych zmian jest wymiana pokrycia 
dachu. Po kilku dziesięcioleciach błędnych 

Dachy Bawarii  
Sp. Jawna
63-460 Nowe Skalmierzyce
Ociąż, ul. Ostrowska 50a
tel.: 62 735 31 75
dachybawarii@bogen.pl
www.bogen.pl

Kolejna wspaniała realizacja ostatnich lat, którą może się pochwalić firma Dachy 
Bawarii – BOGEN. Największa realizacja dworcowa realizowana przez PKP w ostatnich 
latach to Zabytkowy Dworzec PKP Gdańsk Główny, znajdujący się w Śródmieściu 
Gdańska.
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remontów i modernizacji wszystko wraca do 
oryginału, czyli drobnej marsylki o zużyciu 
15 szt./m2, ułożonej z kolorowymi ornamenta-
mi, w trzech różnych kolorach. Dostarczona 
przez firmę Dachy Bawarii – BOGEN dachówka 
to model Mondo 15 wyprodukowana z dosko-
nałych bawarskich glin i iłów, w jednej z naj-
starszych cegielni w Niemczech w miejsco-
wości Straubing. To zakłady ze 150-letnią 
historią, ogromną tradycją i doświadczeniem 
przeniesionym do nowoczesnej produkcji. Po 
4 latach współpracy z biurem projektowym 
PKP oraz konserwatorami zabytków po raz 
kolejny okazujemy się firmą godną zaufa-
nia i dostarczamy dachówki na najbardziej 
wymagające dachy.

Po wielu wspaniałych realizacjach, wśród 
których są między innymi zamek w Łańcucie, 

kościół św. Andrzeja w Krakowie, Sanktuarium 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, zamek w Pieskowej 
Skale, udowadniamy, iż sprostamy najtrud-
niejszym wyzwaniom i nawet „szalone” kolo-
ry nie są dla nas problemem. Według życze-
nia: „dachówka żółta jest stonowana bardziej 
cytrynowa niż pomarańczowa, ale z małym 
nasyceniem koloru i bez połysku. Zielona jest 
w kolorze dojrzałej oliwki z lekkim odcieniem 
żółci z niewielkim nasyceniem koloru”.

Niemal zapomniano, jak piękne dachy 
miał przedwojenny Gdańsk, na szczęście 
teraz wracamy do roku 1900 i oryginalnego 
wyglądu. Dworzec w tych czasach był wspa-
niałą wizytówką Gdańska i już teraz z nowym 
dachem prezentuje się wspaniale. Z niecierpli-
wością czekamy na efekt remontu tego wspa-
niałego obiektu.
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